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Ú V O D  

 

Záměrem je instalace a provoz nových technologických linek sloužících 

k povrchové úpravě kovů (za účelem výroby palivových, brzdových a jiných 

potrubních systémů sloužících k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních médií 

v automobilu) ve výrobní hale Cooper-Standard Automotive v průmyslové zóně 

okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem. 

Zájmové území se nachází v průmyslové zóně okrajové části města Bystřice nad 

Pernštejnem podél Průmyslové ulice v blízkosti železniční stanice Bystřice nad 

Pernštejnem. Současně je ve studii zohledněna realizace nové komunikace, která bude 

propojovat průmyslovou zónu se silnicí II/388. 

Modelové výpočty byly provedeny pomocí programu Hluk+, verze 11.51. profi. 

Ve studii je porovnávána očekávaná hluková zátěž bez výstavby plánovaného záměru 

se stavem po jeho výstavbě a zprovoznění. Výsledky jsou plošně zobrazeny pomocí 

pásem hlukové zátěže, konkrétní změny akustické situace u jednotlivých domů jsou 

vypočteny v referenčních bodech a prezentovány tabulkovou formou. 

Podkladové materiály byly předány zadavatelem. Informace o intenzitách 

dopravy v území před a po zprovoznění záměru byly převzaty ze studie zpracované 

European Transportation Consultancy, s. r. o. 

Situace nové stavby byla převzata z projektové dokumentace. 
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1. VÝPOČTOVÉ BODY  

Vyhodnocení ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech 

bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru 

staveb. Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se chráněným 

venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 

lázeňské léčebně rehabilitační péči a k výuce, s výjimkou lesních a zemědělských 

pozemků. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 

2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí 

do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro 

předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož 

i funkčně obdobných staveb. 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je poté prostorem významným 

z hlediska pronikání hluku prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby 

zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, 

pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak. 

V rámci studie jsou vyhodnoceny akustické dopady u staveb, které by mohly být 

provozem navrhovaného projektu významněji zasaženy. Jedná se o objekty 

jak v blízkosti navrhovaného projektu (body 5 až 8), tak podél navrhovaných 

příjezdových a odjezdových tras (body 1 až 4 a 9). Výpočet v bodech byl proveden na 

hranici chráněného venkovního prostoru staveb (tj. 2 m od fasády hodnocených 

objektů) ve výšce prvního chráněného a posledního nadzemního podlaží. Seznam 

výpočtových bodů ukazuje tabulka 1, jejich umístění schéma 1.  

Tab. 1. Seznam výpočtových bodů 

Body Počet NP Způsob využití Adresa 

1 2 rodinný dům Rodkov č. p. 42 

2, 9 1 objekt k bydlení  Bystřice nad Pernštejnem  p. č. 2956/1 

3 2 objekt k bydlení Nádražní č. p. 474 

4 2 objekt k bydlení Nádražní č. p. 992 

5 2 rodinný dům Nový dvůr č. p. 570 

6 2 rodinný dům Nový dvůr č. p. 588 

7 3 bytový dům Nový dvůr č. p. 644 

8 2 rodinný dům Nový dvůr č. p. 336 

 

U objektu k bydlení, který leží na parcele č. 2956/1, jsou umístěny dva 

výpočtové body. Bod 2 směřuje k Průmyslové ulici, bod 9 je umístěn na fasádě 

orientované k záměru, tj. k nové komunikaci. 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s
. 
r.
 o

.

 
VÝROBNÍ HALA COOPER STANDARD – BRZDOVÉ A PALIVOVÉ VEDENÍ 

AKUSTICKÁ STUDIE 

 

6 

Schéma 1. Rozmístění výpočtových bodů 
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2. METODIKA VÝPOČTU 

Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+, verze 

11.51. profi. Program umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí 

způsobeného dopravními a stacionárními zdroji akustického zatížení. Zahrnuje 

aktualizovanou metodiku pro výpočet hluku z dopravy publikovanou MŽP ČR v roce 

2005 a metodický materiál „Výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuál 2011“ 

autorizovaný ŘSD ČR. Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování 

hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České 

republiky ze dne 21. února 1996 č. j. HEM/510-3272-13.2.9695. 

Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované 

komunikaci a dopravním proudu tento model umožňuje: 

 výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech, 

 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq, 

 vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq. 

 

Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě 

bodů. Pro každý bod je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se 

pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si 

odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq jsou propojeny úsečkami – izofonami.  

Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací včetně zářezů, 

násypů, estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. V modelu byl zohledněn digitální 

model terénu území. 

Vzhledem k účelu a větší srozumitelnosti studie je v textu používáno slovo hluk 

místo věcně správného výrazu akustický tlak, rovněž se v textu automaticky rozumí, že 

hodnota hluku (akustického tlaku) je uvažována s váhovým filtrem A. Výpočty byly 

provedeny pro denní i noční dobu. Podíl denní a noční dopravy byl převzat 

z dopravních podkladů.  

Hluková emise pro jedno vozidlo byla zadána v souladu s metodickým 

materiálem „Výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuál 2011“ autorizovaným 

ŘSD ČR. Pro osobní automobily byla použita hodnota LOA = 74,1 dB, pro nákladní 

automobily (nad 3,5 tuny) byla použita hodnota LNA = 80,2 dB. Intenzity dopravy byly 

zadány v dělení na automobily do 3,5 tuny (osobní automobily) a automobily 

s hmotností nad 3,5 tuny (nákladní automobily). 

Nejistota výpočtu je uváděna o hodnotě ± 2 dB. 
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V modelových výpočtech byly uvažovány standardní odrazy od fasád objektů, 

korekce pro odraz byla uvažována ve výši 3 dB. Pro porovnání hodnot s hygienickým 

limitem je však v souladu s normou ČSN ISO 1996-2 a Metodickým návodem pro 

hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-

1-11.2010 MZdr ze dne 1. 11. 2010 hodnocen pouze dopadající hluk, tj. bez odrazu od 

přilehlé fasády.  

Model Hluk+ umožňuje zvolit pět sítí o různé hustotě výpočtových bodů. Pro 

tento projekt byla ve všech případech volena nejvyšší hustota („superjemný výpočet“ – 

20 000 bodů v jednom zobrazení).  

Povrch terénu byl uvažován jako odrazivý. 
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3. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY VNĚJŠÍHO HLUKU 

Základní požadavky na ochranu obyvatel před hlukem jsou stanoveny v zákonu 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v § 30. Tento zákon mj. ukládá 

vlastníkům, resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž 

provozem vzniká hluk (zdroje hluku), povinnost zajistit technickými, organizačními 

a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím 

právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb 

a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu 

vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby. 

 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 

užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních 

a zemědělských pozemků. 

 Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před 

částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do 

chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní 

a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobných staveb. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách 

zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně 

obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle 

věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo 

podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, 

nájmem nebo podnájmem bytu v nich.  

Hlukové limity pro venkovní hluk stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. Limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním prostředí se 

stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených 

v tabulce 2 (korekce se nesčítají). Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor 

staveb přičítá další korekce −10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních 

dráhách, kde se použije korekce −5 dB.  
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Tab. 2. Stanovení hlukových limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 

venkovní prostory 
0 +5 +10 +20 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména 

rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících 

vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce 

+5 dB. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích 

ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk 

z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se 

pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže. 

 

Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti byl stanoven podle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. podle plánovaného časového vymezení stavebních prací. Hygienický 

limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 

(stacionární zdroje na stanovišti) LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T o hodnotě 50 dB přičte další korekce 

v závislosti na délce provozní doby staveniště. V rámci předkládané studie byl tak pro 

všechny stavební práce uvažován limit pro hluk z navazující staveništní dopravy ve výši 

LAeq = 65 dB pro dobu od 7 do 21 hodin. 

Pro stanovení hygienických limitů na vybraných komunikacích bylo nejprve 

provedeno posouzení možnosti využití institutu staré hlukové zátěže. Při posouzení 

byly porovnávány intenzity ve stávajícím stavu (k roku 2017) a ze sčítání dopravy 

k roku 2000. Intenzity z roku 2017 byly předány zadavatelem, intenzity z roku 2000 

byly převzaty z celostátního sčítání dopravy ŘSD. Přehled uvažovaných intenzit 

dopravy pro stávající stav ukazuje následující tabulka. Pro vyhodnocení byly použity 

vyšší intenzity, které lze zaznamenat na Nádražní ulici. 

Tab. 3. Intenzity dopravy na silnici II/388 pro stávající stav (rok 2017) 

Silnice 

Denní doba  Noční doba 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní  

(vozidla nad 3,5 t) 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní  

(vozidla nad 3,5 t) 

Nádražní 2 884 312 224 32 

Silnice II/388 2 044 225 160 23 

 

Intenzity pro rok 2000 byly převzaty ze sčítání ŘSD. Určující ukazatele jsou 

uvedeny v tabulce 4. Intenzity pro denní a noční dobu byly odvozeny na základě 
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Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 189 a jsou uvedeny v tabulce 5. 

Uvedené komunikace (Nádražní a silnice II/388) jsou ve sčítání ŘSD značeny jako 

úsek 6-3567. 

Tab. 4. Intenzity dopravy silnici II/388 pro rok 2000 – zadání do výpočtu 

Silnice II/388 
Osobní 

vozidla 
Motocykly 

Těžká  

vozidla 

Návěsové  

soupravy 
Přívěsy  

Značení O M T NS PN2 PN3 PTR PA 

Úsek 6-3567 1 961 45 617  14 14  32 55 0 

 

Tab. 5. Intenzity dopravy silnici II/388 pro rok 2000 

Silnice II/388 

Denní doba  Noční doba 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní 

(vozidla nad 3,5 t) 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní 

 (vozidla nad 3,5 t) 

Úsek 6-3567 1 856 349 150 38 

 

Pro porovnání hlučnosti byl vybrán rodinný dům o adrese Nádražní č. p. 474, 

který se nachází podél posuzovaného úseku 6-3567. Při hodnocení stávajícího stavu 

byla vzhledem k horšímu stavu vozovky při výpočtu hlukové emise přičtena 

k hlučnosti vozidel uživatelská korekce +1 dB. Za účelem porovnání hodnot 

s hygienickým limitem je hodnocen dopadající hluk. Výsledky uvádí tabulka 6. 

Tab. 6. Posouzení použití institutu pro starou hlukovou zátěž 

Silnice 
LAeq u objektu o adrese Nádražní č. p. 474  

Rozdíl Použití SHZ 
Rok 2000 Rok 2017 

Úsek 6-3567 – denní doba 58,2 dB 57,8 dB −0,4  NE 

Úsek 6-3567 – noční doba 51,3 dB 50,4 dB −0,9 ANO 

 

Z posouzení vyplývá, že pro hodnocenou silnici II/388 a navazující Nádražní 

ulici lze pro stanovení hygienického limitu použít korekci pro starou hlukovou 

zátěž v noční dobu. V roce 2000 byla v denní dobu hlučnost u dotčeného objektu pod 

úrovní 60 dB, proto nelze v denní době korekci pro starou hlukovou zátěž použít. 

Hygienický limit pro hodnocené silnice je navržen ve výši 60 dB v denní a 60 dB 

v noční dobu. 

Tab. 7. Limity hlukové zátěže na hranici chráněného venkovního prostoru staveb 

Limit LeqA, den [dB] LeqA, noc [dB] 

Hluk z provozu na hlavních komunikacích (II/388 a navazující Nádražní ulice) 60 60 

Hluk z automobilové dopravy na (místních) komunikacích III. třídy 55 45 
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Hluk z provozu stacionárních zdrojů a z provozu na areálových komunikacích 50 40 

Hluk z železniční dopravy vně ochranného pásma dráhy 55 50 
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4. VSTUPNÍ ÚDAJE 

4.1. Dopravní podklady 

4.1.1. Stávající stav  

Pro vyhodnocení akustické zátěže ve stávajícím stavu byla v území zohledněna 

automobilová doprava v oblasti. Jedná se o silnici II/388, Průmyslovou a Nádražní 

ulici. Dopravní zatížení ve stávajícím stavu (rok 2017) ukazuje následující tabulka. 

Hodnoty byly převzaty z dopravně-inženýrských podkladů, které zpracovala firma 

ETC. Ulice Nádražní je v horším technickém stavu s drobnými výmoly, proto byla při 

výpočtu hlukové emise z provozu na komunikaci uvažována korekce +1 dB. 

Tab. 8. Dopravní zatížení na komunikační síti ve stávajícím stavu (rok 2017) 

Silnice 

Denní doba  Noční doba 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní 

(vozidla nad 3,5 t) 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní 

 (vozidla nad 3,5 t) 

Průmyslová 1 336 150 96 18 

Nádražní 2 884 312 224 32 

Silnice II/388 2 044 225 160 23 

 

Dále byl v území zohledněn provoz na železniční trati č. 251 Tišnov – Nové 

Město na Moravě s motorovou trakcí. Intenzity na dané trati byly vyčísleny dle 

dostupných podkladů (jízdní řády, grafikon) a jsou uvedeny v následující tabulce. 

Intenzity platí pro stávající stav, lze je však uvažovat i pro výhled. Uživatelské korekce 

pro jednotlivé typy vlakových souprav byly převzaty z dostupných podkladů 

zpracovatele. 

Tab. 9. Dopravní zatížení na železniční trati č. 251 

Druh železničního 

 vozidla 

Počty souprav Další parametry  
Korekce 

Denní doba Noční doba Rychlost Počet vagonů v soupravě 

Osobní 21 4 50 3 + 0 dB 

Nákladní 1 1 50 4 + 4 dB 

 

4.1.2. Výhled pro rok 2020 – varianta 0 

Obdobně jako pro stávající stav byl pro rok 2020 bez realizace záměru uvažován 

v území provoz na silnicích II/388, Průmyslové a v Nádražní ulici. V území je 

zohledněn také provoz na nové komunikaci, která bude propojovat průmyslovou zónu 

se silnicí II/388. Dopravní zatížení bylo převzato z dopravně-inženýrských podkladů, 

které zpracovala firma ETC. Intenzity dopravy na posuzovaných komunikacích ukazuje 

tabulka 10. 
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Tab. 10. Dopravní zatížení na komunikační síti pro rok 2020 – stav bez výstavby záměru 

Silnice 

DEN NOC 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní 

 (vozidla nad 3,5 t) 

OA  

(vozidla do 3,5 t) 

Nákladní 

 (vozidla nad 3,5 t) 

Průmyslová 982 96 70 12 

Nádražní 3 186 312 249 33 

Silnice II/388 2 275 226 176 23 

Nová komunikace  514 42 38 6 

Zatížení na železniční trati bylo uvažováno shodně s hodnocením pro rok 2017. 

 

4.1.3. Výhled pro rok 2020 – stav po zprovoznění záměru (varianta 1) 

Záměrem je instalace a provoz nových technologických linek sloužících 

k povrchové úpravě kovů (za účelem výroby palivových, brzdových a jiných 

potrubních systémů sloužících k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních médií 

v automobilu) ve výrobní hale Cooper-Standard Automotive v průmyslové zóně 

okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem.  

V rámci výroby budou v hale Cooper Standard probíhat procesy jako dělení 

plechu, pomědění, tváření trubek (válcování, pájení, sváření trubek) a jejich povrchová 

úprava. K tomu se pojí pomocné technologie k přípravě technické vody a plynů, 

k manipulaci a skladování. Dále bude v hale Cooper Standard prováděna úprava konců 

nařezaných kovových trubek (sražení hrany/sejmutí PA vrstvy a koncování + popis 

trubky) – k tzv. koncování; dále bude probíhat ohýbání nakoncovaných kovových 

trubek do finálního požadovaného tvaru. Pomocí výrobního zařízení zde bude probíhat 

i kontrola kovových trubek po ohýbání a po koncování a v poslední řadě pak bude 

probíhat balení a následná expedice ohýbaných kovových trubek. 

V souvislosti s realizací záměru dojde k navýšení počtu pojezdů vozidel 

po okolních komunikacích. Pro vyhodnocení změn akustické zátěže v oblasti byla 

použita vstupní data o intenzitách automobilové dopravy dle podkladů předaných 

zadavatelem. V rámci záměru je navrženo celkem 148 parkovacích stání. Pro haly 1 a 2 

je uvažováno se 100 stáními pro zaměstnance a 48 stáními pro návštěvníky. 

Dle dopravně-inženýrských podkladů bude záměr generovat celkem 250 vozidel 

v každém směru. Z uvedeného množství bude 220 osobních vozidel a 30 nákladních 

vozidel s hmotností nad 3,5 tuny.  

Areál bude napojen, jak ukazuje schéma 2, na Průmyslovou ulici. Do areálu 

budou přijíždět osobní a nákladní automobily zvlášť. Parkovací plochy pro automobily 

jsou projektovány severozápadně od hlavního objektu. Zásobovací dvory pro kamiony 

jsou poté umístěny při severovýchodní a jihozápadní kratší hraně hal.  
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Schéma 2. Areál a jeho napojení na veřejné komunikace 

 

 

V záměru je plánován třísměnný provoz. Objem dopravy generovaný záměrem 

rozdělený na denní a noční dobu ukazuje následující tabulka. 
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Tab. 11. Doprava generovaná záměrem 

Intenzita 

Příjezdy Odjezdy 

OA  

(vozidla do 3,5 

tuny) 

Nákladní 

 (vozidla nad 3,5 

tuny) 

OA  

(vozidla do 3,5 

tuny) 

Nákladní 

 (vozidla nad 3,5 

tuny) 

24hodinová (00:00 – 

24:00) 
220 30 220 30 

z toho denní (06:00 – 22:00) 140 30 170 30 

z toho noční (22:00 – 6:00) 80 0 50 0 

 

Intenzity dopravy vyvolané záměrem na vjezdech do areálu za 8 po sobě 

jdoucích dopravně nejvytíženějších hodin ve dne a 1 nejvytíženější hodinu v noci 

udává následující tabulka. 

Tab. 12. Intenzity v prostoru areálu (počet pohybů) 

Komunikace 24 hod 7:00 – 15:00 5:00 – 6:00 

Parkoviště 440 308 78 

Zásobovací dvůr 60 42 0 

 

Po napojení areálem generované dopravy na Nádražní ulici (silnici II/388) dojde 

k distribuci dopravy, 84 % osobních vozidel bude pokračovat z ulice Průmyslové 

směrem na sever k Bystřici nad Pernštejnem, zbylých 16 % pak směrem k jihu na 

Rodkov. U nákladní dopravy je patrný vyšší vliv vazby směrem k jihu (mimo Bystřici), 

kam bude odjíždět cca 24 % vozidel, ve směru do Bystřice bude odjíždět cca 76 % 

nákladních vozidel. 

 

4.2. Stacionární zdroje hluku 

V modelových výpočtech byl zároveň posuzován provoz stacionárních zdrojů 

hluku. Do vnějšího prostoru bude emitovat hluk řada stacionárních zdrojů hluku, avšak 

akustické parametry zdrojů budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace. 

V modelových výpočtech byly zadány dominantní zdroje hluku, ke kterým jsou 

k dispozici technické údaje.  

Jedná se o 3 suché chladiče umístěné na střeše haly, u kterých hladina 

akustického výkonu nepřekročí 91 dB. Dále byly konkretizovány technické údaje pro 

dva hlavní ventilátory. Ty budou umístěny na terénu při jihozápadní kratší hraně hal 

a hladina akustického výkonu každého z nich nepřekročí 85 dB. Rozmístění hlavních 

zdrojů hluku ukazuje schéma 3.  
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Dále byl uvažován průnik fasádami a střechou. U každé z fasád byl uvažován 

hluk procházející přes fasádu ve výši 45 dB, přes střechu ve výši 40 dB. Jako náhrada 

za ostatní zdroje hluku byly uvažovány na střeše tři náhradní zdroje hluku, každý 

s hladinou akustického výkonu 85 dB. Jejich provoz byl uvažován na plný výkon 

v denní i noční dobu. 

Schéma 3. Rozmístění zdrojů hluku 
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5. VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTŮ 

5.1. Vyhodnocení stávající hlukové zátěže v území pro rok 2017 

Z výsledků modelového výpočtu vyplývá, že dominantní vliv na akustickou 

situaci v lokalitě má provoz na hlavních komunikacích v území, jedná se o silnici 

II/388 a navazující Nádražní ulici. Akustická situace je ovlivněna i provozem na 

železnici.  

Ve stávajícím stavu pro rok 2017 byly ve výpočtových bodech v denní dobu 

vyčísleny akustické příspěvky z dopravy (automobilová doprava a železnice) na hranici 

chráněného venkovního prostoru hodnocených bytových domů v rozmezí od 26,0 do 

58,8 dB. Samotné akustické příspěvky z automobilové dopravy byly pro denní dobu 

vypočteny od 23,6 do 58,8 dB. Akustické příspěvky z provozu na železnici v denní 

dobu byly vypočteny v rozmezí od 22,3 do 49,1 dB. 

V noční době (22 až 6 hod) odpovídá rozložení hlukové zátěže denní době. 

Vypočtené hodnoty LAeq,noc z provozu na silničních úsecích a železnici se budou 

u posuzované zástavby pohybovat v rozmezí od 20,9 do 51,8 dB. Akustické příspěvky 

z automobilové dopravy byly vypočteny v intervalu od 16,3 do 51,4 dB. Akustické 

příspěvky z provozu na železnici v noční dobu byly vypočteny v rozmezí od 19,0 do 

46,1 dB. 

Hygienický limit pro hlavní komunikace (60 dB ve dne a 60 dB v noci) 

z provozu na hlavních komunikacích (Nádražní a navazující silnice II/388) je v roce 

2017 v území splněn. Hluk z provozu na Průmyslové (silnice III. třídy) o hodnotě 

55 dB v denní a 45 dB v noční dobu je v území splněn. Hygienický limit pro hluk 

z provozu na železnici mimo ochranné pásmo dráhy ve výši 55 dB v denní a 50 dB 

v noční dobu bude splněn. Akustickou zátěž v denní a noční dobu z provozu na všech 

posuzovaných dopravních zdrojích ukazuje tabulka 13. Izofony jsou pro denní i noční 

dobu znázorněny na výkresech 1 a 2, stejně jako rozložení výpočtových bodů.  

Tab. 13. Hluková zátěž z dopravních zdrojů v zájmovém území ve stávajícím stavu – 

dopadající hluk [dB] 

Bod 
Výška 

[m] 

LAeq, 6-22 [dB] – denní doba LAeq, 22-6 [dB] – noční doba 

Hluk 

z provozu na 

železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti Celková 

zátěž 

Hluk 

z provozu na 

železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti Celková 

zátěž Akustické 

příspěvky 

Hygienický 

limit 

Akustické 

příspěvky 

Hygienický 

limit 

1 2 37,6 58,8 60 58,8 34,6 51,4 60 51,5 

1 5 39,4 58,8 60 58,8 36,3 51,4 60 51,5 

2 2 44,7 51,2 55 52,1 41,6 44,1 45 46,0 

3 4 49,1 57,8 60 58,3 46,1 50,4 60 51,8 

3 7 49,1 57,8 60 58,3 46,1 50,4 60 51,8 
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Bod 
Výška 

[m] 

LAeq, 6-22 [dB] – denní doba LAeq, 22-6 [dB] – noční doba 

Hluk 

z provozu na 

železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti Celková 

zátěž 

Hluk 

z provozu na 

železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti Celková 

zátěž Akustické 

příspěvky 

Hygienický 

limit 

Akustické 

příspěvky 

Hygienický 

limit 

4 2 25,5 53,0 60 53,0 22,5 45,5 60 45,5 

4 5 28,6 53,4 60 53,4 25,6 46,0 60 46,0 

5 2 28,0 24,1 55 29,5 24,6 16,9 45 25,3 

5 5 32,7 26,2 55 33,6 29,3 19,1 45 29,7 

6 2 30,5 26,1 55 31,8 27,2 19,1 45 27,8 

6 5 34,2 29,4 55 35,4 30,8 22,4 45 31,4 

7 2 30,2 25,6 55 31,5 26,8 18,6 45 27,4 

7 8 34,9 33,4 55 37,2 31,5 26,2 45 32,6 

8 2 22,3 23,6 60 26,0 19,0 16,3 60 20,9 

8 5 23,3 24,5 60 27,0 19,9 17,2 60 21,8 

9 2 44,7 46,4 55 48,6 41,7 39,0 45 43,6 

Hygienické limity v území nejsou překročeny. 

 

5.2. Stav bez zprovoznění záměru – stav k roku 2020 (varianta 0) 

Hlavní zdroj hluku v území představuje provoz na silnici II/388 a na navazující 

Nádražní ulici, dále se v území projeví provoz na nové komunikaci, propojující silnici 

II/388 s průmyslovými zónami. 

V roce 2020, ve stavu bez zprovoznění uvažovaného záměru (varianta 0), lze ve 

výpočtových bodech (tj. v okrajových částech města a podél příjezdových 

a odjezdových tras záměru) zaznamenat v denní době (6 až 22 hod) ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku z hodnocených zdrojů hluku (automobilová a železniční 

doprava) v rozmezí od 25,9 do 59,0 dB. Nejvyšší hodnoty akustické zátěže LAeq,den 

u obytné zástavby byly vypočteny v blízkosti silnice II/388 v místech, kde prochází 

v těsné blízkosti zástavby. V ostatních bodech lze zaznamenat významně nižší 

akustické zatížení. Samotné akustické příspěvky z automobilové dopravy byly pro 

denní dobu vypočteny od 22,9 do 59,0 dB. Akustické příspěvky z provozu na železnici 

v denní dobu byly vypočteny v rozmezí od 22,3 do 49,1 dB. 

V noční době (22 – 6 hod) odpovídá rozložení hlukové zátěže denní době. 

Vypočtené hodnoty LAeq,noc z provozu na silničních úsecích a železnici se budou 

u posuzované zástavby pohybovat v rozmezí od 20,8 do 52,0 dB. V noční době lze 

nejvyšší akustické příspěvky z dopravy očekávat opět u zástavby v bezprostřední 

blízkosti komunikací. Akustické příspěvky z automobilové dopravy byly vypočteny 

v intervalu od 15,8 do 51,5 dB. Akustické příspěvky z provozu na železnici v noční 

dobu byly vypočteny v rozmezí od 19,0 do 46,1 dB. 
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Hygienický limit pro hlavní komunikace (60 dB ve dne a 60 dB v noci) 

z provozu na Nádražní ulici a na navazující silnici II/388 bude v roce 2020 v území 

splněn. Hluk z provozu na Průmyslové a Nové komunikaci (silnice III. třídy) o hodnotě 

55 dB v denní a 45 dB v noční dobu bude v území také splněn. Hygienický limit pro 

hluk z provozu na železnici mimo ochranné pásmo dráhy ve výši 55 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu bude splněn. 

Akustickou zátěž v denní a noční dobu z provozu na všech posuzovaných 

dopravních zdrojích ukazují tabulky 14 a 15. Izofony jsou pro denní i noční dobu 

znázorněny na výkresech 3 a 4, stejně jako rozložení výpočtových bodů.  

 

5.3. Stav po zprovoznění záměru (varianta 1) 

5.3.1. Hluk z provozu na komunikacích 

Po zprovoznění navrhovaného záměru v roce 2020 (varianta 1) dojde v území 

k nárůstu akustické zátěže, který bude v denní dobu dosahovat 0,9 dB. Ve směru do 

centra Bystřice nad Pernštejnem (body 3 až 4) bylo u zástavby podél komunikace 

vypočteno navýšení do 0,5 dB, ve směru na Rodkov (bod 1) nárůst nepřekročí 0,2 dB. 

Nárůst hlukové zátěže v denní době nepřekročí 0,9 dB, což je hodnota, kterou nelze dle 

interpretace národní referenční laboratoře [6] a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [1] 

považovat za hodnotitelnou změnu.  

Vlivem zprovoznění navrhovaného záměru nedojde v denní době k překročení 

hygienických limitů v území. Detailní vyhodnocení akustické zátěže z provozu na 

komunikacích v zájmovém území ve výpočtových bodech v denní dobu před 

a po zprovoznění záměru je uvedeno v tabulce 14. 

Tab. 14. Hluková zátěž z dopravních zdrojů v denní době – dopadající hluk [dB] 

Bod 
Výška 

[m] 

Hluk z provozu 

 na železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti Hygienický limit  

pro hluk z provozu  

na komunikacích 

Celkové zatížení 

Sloupec 1 2 3 4 = 3 − 2 5 = 1 + 2 6 = 1 + 3 7 = 6 − 5 

 VAR 0 = VAR 1 VAR 0 VAR 1 
VAR 1 − 

VAR 0 
VAR 0 VAR 1 

VAR 1 − 

VAR 0 

1 2 37,6 59,0 59,2 0,2 60 59,0 59,2 0,2 

1 5 39,4 59,0 59,2 0,2 60 59,0 59,2 0,2 

2 2 44,7 50,2 50,7 0,5 55 51,3 51,7 0,4 

3 4 49,1 58,0 58,5 0,5 60 58,5 59,0 0,4 

3 7 49,1 58,0 58,5 0,5 60 58,5 59,0 0,4 

4 2 25,5 53,2 53,6 0,4 60 53,2 53,6 0,4 

4 5 28,6 53,6 54,1 0,5 60 53,6 54,1 0,5 

5 2 28,0 23,2 24,0 0,8 55 29,2 29,5 0,2 

5 5 32,7 25,2 26,0 0,8 55 33,4 33,5 0,1 

6 2 30,5 24,3 25,0 0,7 55 31,4 31,6 0,1 
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Bod 
Výška 

[m] 

Hluk z provozu 

 na železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti Hygienický limit  

pro hluk z provozu  

na komunikacích 

Celkové zatížení 

Sloupec 1 2 3 4 = 3 − 2 5 = 1 + 2 6 = 1 + 3 7 = 6 − 5 

 VAR 0 = VAR 1 VAR 0 VAR 1 
VAR 1 − 

VAR 0 
VAR 0 VAR 1 

VAR 1 − 

VAR 0 

6 5 34,2 26,9 27,5 0,6 55 34,9 35,0 0,1 

7 2 30,2 22,9 23,8 0,9 55 30,9 31,1 0,2 

7 8 34,9 32,3 33,0 0,7 55 36,8 37,1 0,3 

8 2 22,3 23,4 24,0 0,6 60 25,9 26,2 0,3 

8 5 23,3 24,3 24,9 0,6 60 26,8 27,2 0,3 

9 2 44,7 46,4 47,2 0,8 55 48,6 49,1 0,5 

Hygienické limity v území nejsou překročeny 

 

V noční dobu dojde po zprovoznění záměru v roce 2020 rovněž k nárůstu 

akustické zátěže, a to do 1,5 dB. Podél odjezdových a příjezdových tras lze v noční 

dobu očekávat nárůst hlukové zátěže do 0,7 dB, ve směru do centra Bystřice nad 

Pernštejnem (body 3 a 4) bylo vypočteno navýšení do 0,7 dB, ve směru na Rodkov 

(bod 1) nepřekročí nárůst 0,3 dB.  

Vlivem zprovoznění navrhovaného záměru nedojde v noční době k překročení 

hygienických limitů v území, lokálně vyšší nárůsty jsou poté dány zejména nižší 

výchozí hlukovou zátěží v území. 

Detailní vyhodnocení akustické zátěže z provozu na komunikacích v zájmovém 

území ve výpočtových bodech v noční dobu před a po zprovoznění záměru je uvedeno 

v tabulce 15. 

Tab. 15. Hluková zátěž z dopravních zdrojů v noční době – dopadající hluk [dB] 

Bod 
Výška 

[m] 

Hluk z provozu 

 na železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti 
Hygienický limit  

pro hluk  

z provozu  

na komunikacích 

Celkové zatížení 

Sloupec 1 2 3 4 = 3 − 2 5 = 1 +2 6 = 1 + 3 7 = 6 − 5 

 VAR 0 = VAR 1 VAR 0 
VAR 

1 

VAR 1 − 

VAR 0 
VAR 0 VAR 1 

VAR 1 − 

VAR 0 

1 2 34,6 51,5 51,8 0,3 60 51,6 51,9 0,3 

1 5 36,3 51,5 51,8 0,3 60 51,6 51,9 0,3 

2 2 41,6 43,1 43,8 0,7 45 45,4 45,8 0,4 

3 4 46,1 50,7 51,4 0,7 60 52,0 52,5 0,5 

3 7 46,1 50,7 51,4 0,7 60 52,0 52,5 0,5 

4 2 22,5 45,8 46,5 0,7 60 45,8 46,5 0,7 

4 5 25,6 46,2 46,9 0,7 60 46,2 46,9 0,7 

5 2 24,6 16,0 17,0 1,0 45 25,2 25,3 0,1 

5 5 29,3 18,1 19,0 0,9 45 29,6 29,7 0,1 

6 2 27,2 17,3 18,1 0,8 45 27,6 27,7 0,1 

6 5 30,8 19,8 20,5 0,7 45 31,1 31,2 0,1 
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Bod 
Výška 

[m] 

Hluk z provozu 

 na železnici 

Hluk z provozu  

na silniční síti 
Hygienický limit  

pro hluk  

z provozu  

na komunikacích 

Celkové zatížení 

Sloupec 1 2 3 4 = 3 − 2 5 = 1 +2 6 = 1 + 3 7 = 6 − 5 

 VAR 0 = VAR 1 VAR 0 
VAR 

1 

VAR 1 − 

VAR 0 
VAR 0 VAR 1 

VAR 1 − 

VAR 0 

7 2 26,8 15,8 17,3 1,5 45 27,1 27,3 0,1 

7 8 31,5 25,1 26,1 1,0 45 32,4 32,6 0,2 

8 2 19,0 16,1 16,9 0,8 60 20,8 21,1 0,3 

8 5 19,9 17,0 17,8 0,8 60 21,7 22,0 0,3 

9 2 41,7 39,1 40,2 1,1 45 43,6 44,0 0,4 

Hygienické limity v území nejsou překročeny 

 

5.3.2. Hluk z provozu na železnici 

Vlivem zprovoznění záměru k nárůstu dopravní zátěže na železniční trati 

nedojde, akustické příspěvky z provozu na železnici se tak po realizaci záměru 

nezmění. Vyhodnocení akustických příspěvků z provozu na železnici v denní a noční 

dobu před a po zprovoznění záměru ukazují tabulky 14 a 15. 

 

5.3.3. Celková hlučnost 

Celková hlučnost v území se vlivem zprovoznění záměru dramaticky nezmění. 

Nejvyšší nárůst hlukové zátěže lze očekávat v denní dobu do 0,5 dB. V noční dobu 

poté do 0,7 dB, a to u zástavby podél Nádražní ulice ve směru do centra Bystřice nad 

Pernštejnem, kde se již neprojeví vliv železniční dopravy. Celková změna hlučnosti 

tak odpovídá změně hlučnosti z pojezdu po silničních komunikacích. Celkové dopravní 

zatížení před a po realizaci záměru ukazují tabulky 14 a 15. 

 

5.4. Hluk generovaný záměrem 

5.4.1. Hluk z dopravy na areálových komunikacích 

Jedná se o hluk z pojezdů vozidel po ploše areálu navrhovaného záměru. 

V denní době je pro výpočet podle požadavků legislativy uvažována intenzita dopravy 

v 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích hodinách, ve výpočtu byl zohledněn objem vozidel 

zadaný dle vstupních údajů předaných zadavatelem, který je uveden v tabulce 12. 

V posuzovaných bodech lze v denní dobu očekávat nejvyšší hladiny akustického tlaku 

z provozu na areálových komunikacích do 28,4 dB. Hygienický limit o hodnotě 50 dB 

v denní dobu tak bude s rezervou ve všech bodech splněn. V noční době byl hodnocen 

provoz v nejhorší hodinu. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny pouze do 19,4 dB, 

hygienický limit 40 dB tak bude opět s jistotou splněn. Minimální příspěvky jsou dány 

umístěním záměru, který se nachází v dostatečné vzdálenosti od nejbližší chráněné 
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zástavby. Vyhodnocení akustických příspěvků v referenčních bodech je uvedeno 

v tabulce 16.  

 

5.4.2. Hluk z provozu stacionárních zdrojů 

Pro stacionární zdroje hluku, osazené v prostoru navrhovaného závodu, platí 

hygienický limit ve venkovním chráněném prostoru nejbližších budov o hodnotě 50 dB 

v denní dobu a 40 dB v noční dobu. Ve studii byl zohledněn nepřerušovaný provoz 

všech hodnocených stacionárních zdrojů hluku na plný výkon. Akustické příspěvky 

z provozu stacionárních zdrojů podle výsledků modelových výpočtů u nejbližší 

chráněné zástavby nepřekročí 33,0 dB. Hygienické limity tak budou u nejbližší 

chráněné zástavby dodrženy.  

 

5.4.3. Hluk z dopravy na areálových komunikacích a z provozu stacionárních 

zdrojů 

Limit pro hluk z provozu na areálových komunikacích a ze stacionárních zdrojů 

je na hranici chráněného venkovního prostoru staveb stanoven v denní dobu o hodnotě 

50 dB a v noční dobu o hodnotě 40 dB. V denní dobu lze příspěvky z provozu na 

areálových komunikacích a při plném provozu navrhovaných stacionárních zdrojů 

očekávat do 34,3 dB, v noční dobu poté do 33,0 dB. Hygienické limity 50 dB v denní 

dobu a 40 dB v noční dobu budou v území splněny. 

Také při synergickém působení všech stacionárních zdrojů v lokalitě lze 

očekávat splnění limitních hodnot. Hygienický limit bude zajištěn, pokud stávající 

příspěvky od stacionárních zdrojů hluku nejsou vyšší než 49,9 dB v denní dobu 

a 39,0 dB v noční dobu, což se nepředpokládá. I při těchto hodnotách by však byl 

hygienický limit dodržen, jak dokládá níže uvedený výpočet: 

 

 stávající zátěž v denní dobu 49,9 dB (49,9 dB + 34,3 dB = 50,0 dB) – celková zátěž 

nepřekročí 50 dB 

 stávající zátěž v noční dobu 39,0 dB (39,0 dB + 33,0 dB = 40,0 dB) – celková zátěž 

nepřekročí 40 dB 

 

Jedná se o energetický součet, neboť dB je logaritmická jednotka. Vzhledem ke 

stávajícímu využití území se očekávají výrazně nižší akustické příspěvky z provozu 

stávajících stacionárních zdrojů v území, lze tak očekávat, že po zprovoznění záměru 

nebude hygienický limit z provozu stacionárních zdrojů v území překročen.  
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5.4.4. Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

Jedná se o hluk z pojezdů vozidel generovaných záměrem po veřejných 

komunikacích. V posuzovaných bodech lze v denní dobu z provozu na veřejných 

komunikacích očekávat nejvyšší hladiny akustického tlaku do 48,7 dB. Hygienické 

limity o hodnotě 60 a 55 dB v denní dobu tak budou s rezervou ve všech bodech 

splněny. V noční době byly nejvyšší hodnoty vypočteny pouze do 43,1 dB, hygienické 

limity 50 a 45 dB budou splněny. Vyhodnocení akustických příspěvků v referenčních 

bodech je uvedeno v tabulce 16.  

Tab. 16. Hluková zátěž vyvolaná provozem záměru – dopadající hluk [dB] 

 LAeq [dB] – denní doba LAeq [dB] – noční doba 

Sloupec 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 = 5 + 6 8 

Bod 
Výška 

[m] 

Areálová 

kom. 

Stacionární 

zdroje 
Celkem 

Veřejné 

kom. 

Areálová 

kom. 

Stacionární 

zdroje 
Celkem 

Veřejné 

kom. 

1 2 6,2 20,4 20,5 45,2 6,0 20,4 20,5 39,5 

1 5 6,6 20,7 20,8 45,3 6,4 20,7 20,8 39,5 

2 2 21,8 29,5 30,2 41,4 7,3 29,5 29,5 35,5 

3 4 7,3 18,5 18,8 48,7 2,4 18,5 18,6 43,1 

3 7 9,4 20,5 20,8 48,7 3,7 20,5 20,6 43,1 

4 2 2,6 13,6 13,9 43,8 < 0 13,6 13,6 38,2 

4 5 4,0 14,9 15,2 44,3 < 0  14,9 14,9 38,7 

5 2 9,9 19,7 20,1 16,1 8,1 19,7 20,0 10,5 

5 5 11,7 21,3 21,8 18,0 9,4 21,3 21,6 12,3 

6 2 10,9 20,1 20,6 16,9 8,2 20,1 20,4 11,4 

6 5 12,1 21,8 22,3 18,6 9,1 21,8 22,1 13,0 

7 2 14,1 20,2 21,1 16,9 13,9 20,2 21,1 12,3 

7 8 18,3 23,4 24,6 24,1 19,4 23,4 24,9 19,4 

8 2 6,3 18,0 18,3 15,2 4,7 18,0 18,2 9,7 

8 5 6,9 18,5 18,8 16,1 4,9 18,5 18,7 10,5 

9 2 28,4 33,0 34,3 39,0 8,9 33,0 33,0 33,4 

Limit z provozu na areálových komunikacích a ze stacionárních zdrojů o hodnotě 50 dB ve dne a 40 dB v noci nebude 

překročen. 

Limit z dopravy generované záměrem na hlavních veřejných komunikacích o hodnotě 60 a 55 dB v denní a 50 a 45 dB 

v noční dobu nebude překročen. 
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6. HLUK V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

6.1. Výstavba 

Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s vysokým 

akustickým výkonem, které při práci na staveništi tvoří rozhodující složku hlukové 

zátěže pro okolní prostředí. Mezi stroje s vysokým akustickým výkonem patří zejména 

těžká stavební technika, např. nakladače, rypadla, dozery (akustický výkon LwA okolo 

105 dB). Tyto stroje budou v průběhu realizace projektu použity při výstavbě haly 2, 

hala 1 bude pouze vybavena novou technologií. 

Vzhledem k tomu, že nejbližší zástavba se nachází cca 250 m od hranice 

záměru, je zřejmé, že v průběhu stavebních prací nebude hygienický limit 65 dB na 

hranici chráněného venkovního prostoru nejbližšího objektu pro bydlení překročen. Při 

nasazení běžné strojní techniky (rypadlo, nakladač, autojeřáb, autodomíchávač, 

dozery...), kdy lze v rámci jednoho pracovního dne očekávat celkovou hladinu 

akustického výkonu strojů okolo 110 dB, nepřekročí akustické příspěvky u nejbližší 

chráněné zástavby 49 dB. Hygienický limit tak bude splněn. I při vyšším počtu 

nasazení strojní mechanizace však lze předpokládat, ze akustické příspěvky nepřekročí 

zákonem stanovenou mez ve výši 65 dB. Podmínkou je dodržení pracovní doby od 7 do 

21 hodin. Hygienický limit bude v průběhu výstavby splněn, přesto lze doporučit 

opatření uvedená v kapitole 6.3. 
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6.2. Staveništní doprava 

Kromě dvou hal Cooper Standard pro výhledový rok 2020 je uvažována 

výstavba nové komunikace pro průmyslovou zónu Z111. 

V průběhu výstavby haly lze jednoznačně jako nejhorší etapu očekávat příjezd 

až 120 těžkých nákladních vozidel a dalších 10 osobních vozidel za 24h. V průběhu 

zavážení technologií do haly 1 lze v nejkritičtějším období očekávat celkovou 

staveništní dopravu do/z areálu v maximální úrovni do 15 osobních automobilů, 

2 lehkých a 3 těžkých nákladních vozidel za den. Souběh tohoto kritického zatížení, 

realizace technologického vybavení haly 1 a etapy hrubých terénních prací haly 2, je 

krajně nepravděpodobný, přesto byl ve studii posouzen (nejvyšší zatížení připadající 

v úvahu, tedy maximálně 25 příjezdů osobních vozidel, 2 příjezdy lehkých a 123 

příjezdů těžkých nákladních automobilů za 24h). Všechny navazující výpočty jsou tedy 

provedeny na straně bezpečnosti. 

Doprava v průběhu stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro průmyslovou zónu 

Z111, Bystřice nad Pernštejnem“ byla kompletně převzata z dokumentace 

EIA datované prosincem 2015. Z popisu průběhu výstavby vyplývá, že maximální 

počet příjezdů na stavbu bude roven 8 nákladním automobilům za hodinu. Při 

deklarované pracovní době 8h/den je zřejmé, že v průběhu výstavby lze uvažovat 

s maximálně 64 příjezdy nákladních automobilů za den.  

Pro stavební činnost je limit pro staveništní dopravu pohybující se po veřejných 

komunikacích v území ve venkovním chráněném prostoru budov roven LAeq = 65 dB. 

Nejvyšší předpokládaný denní pojezd staveništní dopravy lze očekávat dle výše 

uvedených podkladů do 25 příjezdů osobních vozidel, 2 příjezdů lehkých 

a 187 těžkých nákladních vozidel za 24h. Jedná se však o krajní hodnotu, která 

s velkou pravděpodobností nebude dosažena. 
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Podle dopravních podkladů se staveništní doprava po napojení na silnici II/388 

bude dělit v následujících poměrech: 75 % ve směru do centra Bystřice nad 

Pernštejnem, 25 % ve směru na Rodkov. Nejvyšší akustické příspěvky z provozu 

staveništní dopravy nepřekročí u chráněné zástavby 55,2 dB. Hygienický limit 

tak nebude překročen. 

Tab. 17. Akustické příspěvky ze staveništní dopravy – dopadající hluk [dB] 

Bod Výška [m] LAeq [dB] – denní doba – staveništní doprava 

1 2 53,9 

1 5 53,9 

2 2 50,7 

3 4 55,2 

3 7 55,2 

4 2 50,4 

4 5 50,8 

5 2 22,5 

5 5 24,6 

6 2 23,6 

6 5 25,5 

7 2 21,5 

7 8 29,8 

8 2 21,4 

8 5 22,3 

9 2 42,9 

 

6.3. Protihluková opatření 

Pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí 

plánovaného projektu jsou navržena následující opatření: 

 obyvatele v předstihu seznámit s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby, 

 na vnějším ohrazení stavby uvádět kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci 

občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, 

provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, v brzkých ranních a pozdních 

večerních hodinách apod.). Nápravu zjednat ihned nebo v nejblíže možném termínu 

bez zbytečného prodlení, 

 hlučné práce uvnitř objektů realizovat po uzavření obvodového pláště, 

 používat motorová vozidla v dobrém technickém stavu. 
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Z Á V Ě R 

Záměrem je instalace a provoz nových technologických linek sloužících 

k povrchové úpravě kovů (za účelem výroby palivových, brzdových a jiných 

potrubních systémů sloužících k rozvodu kapalin, stlačeného vzduchu a ostatních médií 

v automobilu) ve výrobní hale Cooper-Standard Automotive v průmyslové zóně 

okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem. 

Z výsledků modelového výpočtu vyplývá, že dominantní vliv na akustickou 

situaci v lokalitě má provoz na hlavních komunikacích v území, jedná se o silnici 

II/388 a navazující Nádražní ulici. Akustická situace je ovlivněna i provozem na 

železnici. Ve studii byly vyhodnoceny akustické dopady u staveb, které by mohly být 

provozem navrhovaného záměru nejvýznamněji zasaženy, jedná se zejména 

o okrajovou zástavbu města a objekty podél odjezdových tras. 

V roce 2020 bez uvažovaného provozu záměru lze ve výpočtových bodech 

v denní dobu očekávat ekvivalentní hladiny akustického tlaku z hodnocených zdrojů 

hluku (automobilová a železniční doprava) v rozmezí od 25,9 do 59,0 dB. Samotné 

akustické příspěvky z automobilové dopravy byly pro denní dobu vypočteny od 22,9 do 

59,0 dB. Akustické příspěvky z provozu na železnici v denní dobu byly vypočteny 

v rozmezí od 22,3 do 49,1 dB. V noční době (22 – 6 hod) odpovídá rozložení hlukové 

zátěže denní době.  

Vypočtené hodnoty LAeq,noc z provozu na silničních úsecích a železnici se budou 

u posuzované zástavby pohybovat v rozmezí od 20,8 do 52,0 dB. Akustické příspěvky 

z automobilové dopravy byly vypočteny v intervalu od 15,8 do 51,5 dB. Akustické 

příspěvky z provozu na železnici v noční dobu byly vypočteny v rozmezí od 19,0 do 

46,1 dB. Hygienické limity budou v území splněny. Hygienický limit pro hlavní 

komunikace (60 dB ve dne a 60 dB v noci) z provozu na Nádražní ulici a navazující 

silnici II/388 bude v roce 2020 v území splněn. Hluk z provozu na Průmyslové a Nové 

komunikaci (silnice III. třídy) o hodnotě 55 dB v denní a 45 dB v noční dobu bude 

v území také splněn. 

Po zprovoznění navrhovaného záměru v roce 2020 dojde v území k nárůstu 

akustické zátěže. V denní dobu lze očekávat nejvyšší hodnoty do 0,9 dB, v noční dobu 

do 1,5 dB. Nárůst hlukové zátěže ze silniční dopravy u zástavby podél hlavních 

příjezdových a odjezdových tras (silnice II/388) nepřekročí 0,5 dB v denní dobu 

a 0,7 dB v noční dobu. Vlivem zprovoznění navrhovaného záměru nedojde v denní ani 

noční dobu k překročení hygienických limitů v území, lokálně vyšší nárůsty jsou dány 

zejména nižší výchozí hlukovou zátěží v území. 
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Vlivem zprovoznění záměru k nárůstu dopravní zátěže na železniční trati 

nedojde, akustické příspěvky z provozu na železnici se tak po realizaci záměru 

nezmění.  

Při posouzení celkové akustické zátěže v území (silniční a železniční doprava) 

se akustická situace v území po zprovoznění záměru zvýší nejvíce o 0,5 dB v denní 

a 0,7 dB v noční dobu. Lze tak konstatovat, že se akustická situace vlivem zprovoznění 

areálu významně nezmění. 

Hluk z provozu stacionárních zdrojů a z provozu na areálových komunikacích 

v žádném referenčním bodě nepřekročí limitní hranici 50 dB v denní a 40 dB v noční 

dobu. Stacionární zdroje hluku byly navrženy při horní hranici tak, aby byl hygienický 

limit zajištěn. 

Ve studii byla vyhodnocena také staveništní doprava při kumulaci zavážky 

technologií do haly 1, výstavby haly 2 a výstavby nové komunikace pro průmyslovou 

zónu Z111. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že akustické příspěvky ze 

staveništní dopravy nepřekročí povolenou mez. 

Závěrem lze na základě výsledků akustického vyhodnocení konstatovat, že 

všechny nové zdroje hluku související s realizací záměru jsou navrženy tak, aby byly 

zajištěny hygienické limity dané legislativou. Změny akustické zátěže způsobené 

realizací záměru poté nepřekročí hygienické limity stanovené legislativou. 
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